
  

 2015-03-20 

 

 

 

 

 

 

1 

             

 

 

Detaljplan för Vislanda 46:1 (Kupan)  

i Vislanda samhälle 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 

SAMMANFATTNING 

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2015-02-25 – 2015-03-18. Under 
samrådstiden har 3 yttranden utan synpunkter och 9 yttranden med synpunkter 
inkommit. Efter samrådstidens utgång har ett yttrande inkommit utan synpunkter. 

Sammanfattningsvis berör synpunkterna främst återvinningens lokalisering i Vis-
landa och placeringen inom den aktuella fastigheten. Synpunkter har likaså in-
kommit rörande redovisning av konsekvenser på fastighetsnivå och förtydligande 
om att bostäder inte ska tillåtas inom områden där gällande bullerriktvärden 
överskrids. Även synpunkter med koppling till befintliga elektriska anläggningar 
inom området har inkommit.  

Inkomna synpunkter har föranlett mindre förändringar av planförslaget. Främst 
berör ändringarna förtydliganden och preciseringar i planbeskrivningen och 
plankartan. Vidare diskussion om återvinningsstationens placering inom fastig-
heten sker med berörda innan granskning. 

Inkomna synpunkter har närmare redovisats nedan samt här kommenterats och 
bemötts. 

 

Nämnden för samhällsplanering föreslås besluta att: 

- Planförslag för Vislanda 46:1 (Kupan) skall efter genomförd omar-
betning av förslaget ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap § 18.  

- Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 

 

PLANENS SYFTE 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder och handel samt funktioner 
kopplade till återvinning inom ett för allmänheten lättillgängligt område i Vislanda 
tätort. 
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REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅDET  

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2015-02-25 – 2015-03-18.   
Under samrådstiden har samrådshandlingarna funnits tillgängliga i kommunhu-
set, Centralplan 1, Alvesta, på Vislanda Bibliotek, Västra torget (skolan), Vislanda 
och på kommunens webbplats www.alvesta.se/planer.  

Samrådet annonserades i lokaltidningen och samtliga sakägare och remissin-
stanser har fått fullständiga handlingar.  

 

INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

Yttranden utan erinran: 

Värends Räddningstjänst 

Lantmäteriet 

Polismyndigheten 

Region Kronoberg 

Yttranden med erinran: 

Länsstyrelsen 

Camilla Lauring, fastighetsägare till Vislanda 28:29 

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) 

Trafikverket 

Henric Karlsson & Nanna Snäcke, fastighetsägare till Vislanda 40:3 och 40:4 

Thorwald Fransson, fastighetsägare till Vislanda 49:13 

Kerstin Pettersson, fastighetsägare till Vislanda 46:2 

E.ON Elnät  

Nämnden för myndighetsutövning 

 

De inkomna synpunkterna redovisas här i sammanfattad form.  

 

Länsstyrelsen  

Länsstyrelsen har direkt inget att invända mot planförslaget. Återvinningsstation-
en får en central och tillgänglig placering i Vislanda centrum. Länsstyrelsen vill 
däremot framhålla att det är av vikt att riktlinjer i översiktsplanen och mål i av-
fallsplanen följs, för att uppnå hållbar utveckling och miljökvalitetsmålet God be-
byggd miljö. Då detaljplanen medger bostäder ska gällande riktvärden för buller 
klaras.  
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Redovisning av detaljplanens konsekvenser på fastighetsnivå 

Länsstyrelsen saknar ett förtydligande i planbeskrivningen av de organisatoriska, 
tekniska, ekonomiska och fastighetsättsliga konsekvenserna på fastighetsnivå.  

Allmänna intressen enligt 2 kap Plan- och bygglagen 

Länsstyrelsen anser att de redovisade föreslagna alternativen i planbeskrivning 
för placering av återvinningskärl är rimliga lösningar. Däremot bör detta regleras 
tydligare i plankartan då det nu är möjligt att placera kärlen inom hela den bygg-
bara kvartersmarken HB.  

Trafik och kommunikation 

Länsstyrelsen erinrar om att Storgatan och kyrkogatan har statlig väghållning, 
vilket bör förtydligas i planbeskrivningen då det kan tolkas som att vägarna är 
kommunala gator.  

Naturvärden och grönstruktur 

Länsstyrelsen konstaterar att inga träd är skyddade i planen.  

Buller 

Länsstyrelsen anser att bullervärden inom planområdet utifrån nuvarande och 
framtida bullersituation redovisas tydligt i planbeskrivningen. Där framgår var det 
är möjligt att planlägga för bostäder. Då gällande riktvärden överskrids närmast 
Storgatan erinrar Länsstyrelsen att det i plankartan bör förtydligas att bostäder 
inte tillåts inom detta område.  

Miljö, klimat och energi 

Länsstyrelsen anser att sårbarhets- och skyfallskarteringar är tillräckligt redovi-
sade i planbeskrivningen.  

Betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot omfattning och innehåll i den framtagna 
behovsbedömningen som kommit fram till att genomförande av detaljplanen inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  

Förorenade områden  

Länsstyrelsen har ingen dokumentation om förorenad mark inom planområdet.  

Fornminnen 

Det finns enligt Länsstyrelsen inga kända fornlämningar inom planområdet. Sär-
skild arkeologiska utredning erfordras inte. Om fornlämning påträffas ska Läns-
styrelsen meddelas utan dröjsmål.  

Riksintressen 

Påverkas inte av planförslaget 

Mellankommunala intressen 
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Påverkas inte av planförslaget 

Miljökvalitetsnorm 

Länsstyrelsen har inget att erinra av planbeskrivningens redovisning att miljökva-
litetsnormer följs.  

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 

Påverkas inte av planförslaget.  

Kommentar: 

Planbeskrivningen förtydligas att Trafikverket är väghållare för Storgatan och 
Kyrkogatan. Likaså förtydligas planbeskrivningen med redovisning av konse-
kvenser på fastighetsnivå. Plankartan med bestämmelser regleras för att tydlig-
göra att återvinning enbart medges inom en begränsad del av planområdet. Vad 
gäller reglering att bostäder inte medges inom områden där bullerriktvärden 
överskrids, läggs bestämmelsen m2 till, vilken reglerar att bygglov för nybyggnat-
ion av bostäder får ges om åtgärder som förebygger olägenheter från trafikbuller 
har vidtagits. 

 

Camilla Lauring, närboende 

Den närboende erinrar att dagens bullernivå är hög utmed Storgatan och kors-
ningen med Kvarngatan och önskan är därmed att återvinning placeras utmed 
Kyrkogatan. 

Kommentar:  

Synpunkterna beaktas i kommande utformning av förslaget. Kommunen kallar till 
samrådsmöte i syfte att diskutera förslaget och finna den bästa möjliga lösningen 
för grannar och andra berörda.  

 

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) 

Skanova har inget att invända mot förslaget, men vill upplysa om att det finns en 
befintlig telekabel i marken till befintlig huskropp.  

Kommentar:  

Planbeskrivningen kompletteras med informationen. För övrigt har synpunkten 
inte föranlett någon förändring av förslaget.  

 

Trafikverket 

Trafikverket vill framföra att Kyrkogatan och Storgatan har statlig väghållning och 
anser att detta bör förtydligas i planbeskrivningen då det kan tolkas som att 
vägarna är kommunala gator. Trafikverket vill även framföra att om det blir aktu-
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ellt att inrätta bostäder inom planområdet så är detta möjligt inom områden där 
bullerriktlinjerna kan uppnås.  

Kommentar:  

Planbeskrivningen förtydligas och en planbestämmelse m2 läggs till i plankartan 
som reglerar att bygglov för nybyggnation av bostäder får ges om åtgärder som 
förebygger olägenheter från trafikbuller har vidtagits. 

 

Henric Karlsson & Nanna Snäcke, närboende 

De närboende vill framföra att de vill ha ett samrådsmöte innan beslut fattas om 
detaljplanens antagande. Erinran rörande risken att återvinning inom föreslagen 
placering kan leda till minskade fastighetsvärden framförs. Det finns även risk för 
nedskräpning, buller, lukt och ökande trafik. Förslag ges att återvinning placeras i 
anslutning till befintlig station vid industriområdet eller vid grusplanen mellan 
Svets&Mekano och Ljungbyvägen. Om det blir aktuellt med återvinning inom fas-
tigheten Vislanda 46:1, vill fastighetsägarna att ett rejält plank och plantering upp-
förs mot deras fastighet.  

Kommentar:  

Synpunkterna tas i beaktning i kommande utformning av förslaget. Vidare dis-
kussion om återvinningsstationens placering inom fastigheten sker med berörda 
innan granskning sker av planförslaget. Vad gäller de två förslagna lokalisering-
arna av återvinningsstationen bedöms dessa vara mindre lämpliga. Området 
närmast den befintliga stationen är planlagd för industri och planeras tas i an-
språk av VIDA inom kort. Likaså bedöms området för befintlig återvinningscental 
vara otillgängligt för en återvinningsstation. Markområdet vid Svets&Mekano ägs 
av företaget och bedömningen är således att området inte är tillgängligt för åter-
vinningstation. Området ligger även i utkanten av Vislanda tätort vilket gör det 
svårtillgängligt för allmänheten.  

 

Thorwald Fransson, Vislandabo 

Har inga synpunkter på var återvinning placeras inom fastigheten, men vill fram-
föra vikten av att bra belysning förses i anslutning till stationen. Jämförelse görs 
med befintlig återvinningsstation vid Husebyvägen vilken saknar tillfredställande 
belysning och där det ofta ställs avfall som borde ha inlämnats till en tipp.  

Kommentar:  

I en detaljplan finns inte möjlighet att reglera frågor så som belysning. Syn-
punkterna framförs till berörda för beaktande vid ett genomförande av förslaget.  
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Kerstin Pettersson, närboende 

Vill framföra att hon invänder mot återvinningsstationens placering inom området 
närmast Kyrkogatan. Placeringen skulle medföra att utsikten från fastighetsäga-
rens köksfönster blir mot ett plank och containrar. Oro finns även att bullerstör-
ning kan bli större än idag. Förslag förs fram att en bättre placering skulle vara 
närmare Storgatan där befintligt cykelställ finns placerat. Denna placering skulle 
minimera störning för fastigheterna utmed både Storgatan och Kyrkogatan.  

Kommentar:  

Synpunkterna tas i beaktning i kommande utformning av förslaget. Vidare dis-
kussion om återvinningsstationens placering inom fastigheten sker med berörda 
innan granskning sker av planförslaget. 

 

E.ON Elnät Sverige AB 

E.ON Elnät vill framföra att de har hög- och lågspänningsjordkablar, en transfor-
matorstation samt servisledning till byggnad inom planområdet. Det är således 
E.ON Elnät som ansvarar för elnätet i området. E.ON Elnät föreslår följande for-
mulering i planbestämmelserna vid beteckningen  u: ”Marken ska vara tillgänglig 
för allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet 
eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska 
starkströmsanläggningar”. E.ON Elnät hemställer även att det i plankartan sätts 
ut E-område kring transformatorstationen där marken ska vara tillgänglig för 
elektriska anläggningar. Ett minsta område på 6x6 meter ska vara fritt från hinder 
som kan försvåra normalt underhåll. Plankartan och planbestämmelserna ska 
säkerställa att det minsta tillåtna avståndet på 5 meter mellan transformatorstat-
ion och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag upprätthålls. Det ska vara 
möjligt att kunna ta sig till transformatorstationen med tungt fordon. 

Kommentar:  

Planbeskrivningen justeras med informationen att E.ON Elnät ansvarar för elnä-
tet i området. Vad gäller planbestämmelsen u använder Alvesta Kommun be-
teckningssystemet enligt Boverkets allmänna råd för planbestämmelser för de-
taljplan. Planbestämmelsen u ger inga automatiska rättigheter att använda mark-
området eller skydd för ledningar. För detta krävs rättighetsbildning vilket prövas 
hos lantmäteriet. Detaljplanen gör området tillgängligt för ledningarna, men det är 
sedan upp till den som har intresse att skydda området att ansöka om bildande 
av ledningsrätt eller servitut. Vad gäller transformatorstationen läggs ett mark-
reservat in i plankartan, bestämmelsen c, vilken gör området tillgängligt för all-
männyttiga anläggningar för elektronisk kommunikation. Även i detta fall krävs 
rättighetsbildning för att säkra tillgängligheten till området. Bedömningen är att 
befintliga anläggningar inom området inte kommer att påverkas av planförslaget. 
Övriga synpunkter beaktas i det fortsatta planarbetet.  
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Nämnden för myndighetsutövning 

Lämnar synpunkten att det är av vikt att området är tillräckligt stort så behållare 
ryms och kan användas på ett bra sätt och att tömning kan ske. Vid andra åter-
vinningsstationer i kommunen står behållare ofta för trångt och det har ibland 
varit omöjligt för privatpersoner att använda sig av alla nedkasten samt att man 
inte alltid kunnat gå runt varje behållare.  

 

Kommentar 

Bedömningen är att det finns gott om utrymme inom medgivet område för åter-
vinning. Det är inte möjligt att i en detaljplan reglera hur tätt behållarna ska stäl-
las, men synpunkterna framförs till berörda för beaktande vid ett genomförande 
av förslaget. 

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 

 

 

 

2015-03-20 

 

Karolina Bjers  

Planarkitekt 


